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Streszczenie
Niemiecka firma specjalizuje się w dystrybucji akcesoriów kosmetycznych. W celu
powiększenia katalogu produktów "Made in Europe", poszukuje europejskich
producentów takich wyrobów jak akcesoria do włosów, łazienkowe i do masażu. Firma
oferuje usługi dystrybucji.
Brytyjska firma z siedzibą w Londynie opracowała innowacyjną, nagradzaną technologię
produkcji produktów do pielęgnacji skóry chroniących przed zanieczyszczeniami. Firma
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. W jej produktach zastosowano opartą na
badaniach naukowych technologię, która chroni i pielęgnuje cerę w celu zapobieżenia
negatywnym działaniom zanieczyszczeń powodujących jej starzenie.
Ten brytyjski projektant nowego i innowacyjnego produktu odstraszającego owady
zidentyfikował lukę na rynku krajowym i wymyślił rozwiązanie dla odstraszania owadów
bez ofiar śmiertelnych. Z doświadczeniem jako projektant i dostawca skutecznego środka
odstraszającego osy, firma ta jest w stanie wprowadzić na rynek nowy produkt dla
klientów o ugruntowanej pozycji. W związku z tym firma poszukuje odpowiedniego
zagranicznego producenta nowego produktu w celu zawarcia długoterminowej umowy
produkcyjnej.
Chińska platforma sklepu internetowego e-commerce wybiera dla swoich chińskich
klientów najlepsze produkty z całego świata. Chińska firma chce nawiązać współpracę z
potencjalnymi partnerami europejskich producentów płynów do płukania jamy ustnej w
ramach umowy produkcyjnej.
Południowokoreańska firma poszukuje europejskich partnerów w sektorze dystrybucji
kosmetyków. Ta firma powstała w 2012 roku i specjalizuje się w produkcji kosmetyków. Ich
głównymi produktami są maseczki do rąk i stóp oraz kremy do ciała. Pożądana umowa to
umowa o świadczeniu usług dystrybucyjnych.
Bułgarska firma produkująca wysokiej jakości produkty kosmetyczne z naturalnymi
składnikami poszukuje dystrybutorów w aptekach, drogeriach i sklepach kosmetycznych na
całym świecie. Składniki produktów są starannie dobrane, w tym same olejki eteryczne to
w 98% naturalne składniki. Produkty firmy obejmują kosmetyki do pielęgnacji włosów,
pielęgnacji skóry, higieny osobistej i pielęgnacji ciała.
Bułgarski start-up specjalizujący się w handlu i reklamie opracował perfumy do
samodzielnego skomponowania. Zapach oferowany jest w różnych pudełkach i palecie
kapsułek w zależności od preferencji klientów. Firma oferuje opatentowany innowacyjny
produkt i poszukuje partnerów w ramach umowy joint-venture lub umowy finansowej.
Koreańska firma zajmująca się mikrobiologiczną fermentacją oferuje Laktoferrycynę H,
która jest antybakteryjnym peptydem składającym się z 12 aminokwasów. Może być on
stosowany jako naturalny konserwant w produkcji kosmetyków i jest bardzo bezpieczny
dla człowieka - nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Przedsiębiorstwo poszukuje
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firmy produkującej kosmetyki lub składniki kosmetyczne oraz partnera zajmującego się
sprzedażą/dystrybucją surowców w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Brazylijska firma z siedzibą w stanie Minas Gerais - doświadczony eksporter jest
producentem produktów apiterapii i fitoterapii opartych na miodzie i kicie pszczelim,
takich jak maski detoksykacyjne, żele dentystyczne, ekstrakt z propolisu, mydła i perfumy.
Przedsiębiorstwo poszukuje partnera biznesowego, który będzie importować jego
produkty i odsprzedawać poprzez dystrybutorów na rynku europejskim.
Tureckie MŚP produkuje i handluje kosmetykami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
Oferuje linię produktów opartą na profilaktyce zdrowotnej. Produkty te przeznaczone są
dla niemowląt i matek do pielęgnacji skóry, włosów, pielęgnacji osobistej i medycznej.
Pomagają chronić i oczyszczać ciało oraz utrzymywać jego równowagę. Przedsiębiorstwo
poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów, a także oferuje produkcję dla tych,
którzy potrzebują certyfikowanych i niezawodnych firm produkcyjnych.
Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w sektorze kosmetyków do pielęgnacji skóry,
opracowuje i tworzy nowe formuły w celu oferowania innowacyjnych i wysokiej jakości
produktów w leczeniu wyprysków, trądziku i zaczerwienienia, między innymi poszukuje
dystrybutorów w krajach europejskich.
Izraelska firma z 35-letnim doświadczeniem produkuje gamę emulsji akrylowych na bazie
wody dla różnych użytkowników końcowych. Firma chciałaby sprzedawać swoje
opracowane polimery producentom atramentów do DTG (bezpośrednio do odzieży),
przemysłu tekstylnego i dystrybutorom na całym świecie. Ta firma poszukuje partnerstwa z
dystrybutorami, producentami tuszów i producentami drukarek tekstylnych. Chcieliby
również zawrzeć umowę o dystrybucji, handlową i produkcyjną.
Włoska agencja projektowania przemysłowego i rozwoju produktów, z dziesięcioletnim
doświadczeniem, oferuje swoje usługi konsultingowe w zakresie wzornictwa,
projektowania przemysłowego, produkcji i prototypowania, marketingu i strategii oraz
internetu rzeczy dla szerokiej gamy sektorów. Rodzaj rozważanej współpracy to umowa o
świadczenie usług.
Włoskie MŚP specjalizujące się w przerobie i przetwórstwie kamieni naturalnych oferuje
szeroką gamę wysokiej klasy luksusowych produktów i materiałów budowlanych, które
mogą być wykorzystywane w wielu różnych sektorach, a także w projektach prywatnych i
biznesowych. Firma jest już zaangażowana w bardzo ważną międzynarodową współpracę.
Mile widziane partnerstwa w charakterze umów dotyczących produkcji lub outsourcingu,
chciałaby także znaleźć dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.
Serbska firma zatrudniająca osoby niepełnosprawne oferuje produkty i usługi w zakresie
drukowania i szycia. Wzrost zapotrzebowania na produkty i usługi firmy skłania ją do
współpracy z partnerami na bazie umów finansowej, produkcyjnej lub joint venture.
Belgijska firma założona w 2018 zamierza być platformą rynkową dilerów rowerów w
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Europie. Firma oferuje umowę agencji franczyzowej. Jest też otwarta na joint venture z
lokalnymi firmami z doświadczeniem na rynku rowerów w swoich krajach.
Firma z zachodniej Ukrainy ma własny zakład metalizowania próżniowego i oferuje usługi
natrysku próżniowego producentom opakowań, wyrobów perfumeryjnych i
kosmetycznych, akcesoriów, naczyń, pamiątek, artykułów konsumpcyjnych itp. Jest
zainteresowana współpracą w ramach umów produkcyjnej i usługowej.
Brytyjska firma opracowała lokalny mobilny/online serwis naprawy samochodów, który
rozszerza zasięg na kraj i zagranicę. Firma poszukuje europejskich partnerów
zainteresowanych prowadzeniem serwisu na swoim terenie. Koncepcja usług obejmuje
naprawy szyb, opon i kosmetykę samochodową w jednym mobilnym centrum. Forma
współpracy to umowa agencji franczyzowej.
Założone w 2011 roku tureckie MŚP, w skład którego wchodzą eksperci z różnych
środowisk, ale mający taki sam cel, jakim jest wdrożenie technologii robotycznej w
środowisku ludzkim w bardziej praktyczny, dostępny i korzystny sposób, poszukuje umów
agencyjnych i usługowych
Izraelskie MŚP specjalizujące się w inteligentnych zamkach do wszystkich typów drzwi /
zamków ma innowacyjny inteligentny system blokowania. Zaletami są wysokie
bezpieczeństwo, kontrola dostępu, wygoda, łatwość instalacji, różne opcje integracji, w
tym opcjonalna usługa w chmurze. Docelowymi partnerami są integratorzy systemów i
dystrybutorzy produktów niskiego napięcia, kontroli dostępu i produktów związanych z
drzwiami. Firma poszukuje umów podwykonawczych / joint venture, umów agencyjnych i
usług dystrybucyjnych.
Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała cyfrową aplikację edukacyjną dla osób z
dysleksją, która wykrywa charakter trudności z czytaniem, jakich dziecko doświadcza w
młodym wieku i proponuje najbardziej odpowiednie i dostosowane do indywidualnych
potrzeb interwencje. Firma zamierza obecnie współpracować z platformami
programistycznymi i edukacyjnymi w ramach umowy joint venture, aby zintegrować swój
produkt z platformą; lub firmy, które chcą zintegrować własność intelektualną produktu ze
swoimi produktami w ramach umowy licencyjnej
Rumuńska firma opracowała metodologię, dzięki której firma dostosowuje się do unijnych
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Oferta obejmuje pełny pakiet
konsultacyjny, integrujący: wstępną ocenę, mapowanie, w pełni spersonalizowane
procedury, szkolenia i utrzymanie. Nawiązana współpraca dotyczy umowy o świadczenie
usług z jakąkolwiek organizacją europejską, publiczną lub prywatną, wymagającą
przetwarzania danych lub doradztwa w zakresie danych osobowych.
Niemiecka agencja badawcza specjalizująca się w tzw. tajemniczych klientach, poszukuje
agencji partnerskich do współpracy przy projektach międzynarodowych. Partner powinien
mieć doświadczenie w zakresie badań terenowych, szczególnie w zakresie
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przeprowadzania wywiadów i ankiet. Celem współpracy jest zawarcie umowy o
podwykonawstwo.
To MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii ma bogate doświadczenie w przemyśle
elektrotechnicznym. Firma jest znana z kompleksowego projektowania, rozwiązywania
problemów i dostawy. Przedsiębiorstwo jest liderem w branży i dostarcza rozwiązania
dostosowane do potrzeb klientów. Świadcząc usługi od konsultacji po dostawę, firma jest
w stanie opracować innowacyjne rozwiązania dla klientów i chciałaby zaoferować swoje
usługi na skalę międzynarodową w ramach umowy o świadczenie usług.
Słoweńska firma oferuje usługi przetwarzania i formowania tworzyw sztucznych oraz
wytwarzania dużej ilości produktów z tworzyw sztucznych w ramach umowy
podwykonawstwa.
Holenderskie MŚP dostarcza system monitorowania deformacji budynków, tam, mostów,
tuneli, linii kolejowych, maszyn i osuwisk. System rejestruje przechylenie (x, y) przy 100 Hz
z dokładnością do dwudziestu pięciu tysięcy stopni. Zapisuje również wibracje (x, y, z) do
400 Hz. Firma poszukuje partnerów, takich jak firmy inżynieryjne, podmioty zajmujące się
bezpieczeństwem i obiekty badawcze w celu zawarcia umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Izraelska firma specjalizująca się w rozwiązaniach biometrycznych do szerokiej gamy
aplikacji opracowała fizyczny system kontroli dostępu dla miejsc wymagających zarówno
dobrego, jak i maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Zalety to maksymalna dokładność
przy uproszczonym zarządzaniu bezpieczeństwem i lepszą kontrolą dostępu, bardzo szybka
wydajność, nieograniczona liczba użytkowników itp. Docelowi partnerzy to integratorzy
kontroli dostępu i dystrybutorzy. Firma poszukuje umowy o pośrednictwo handlowe i
dystrybucyjne.
Turecka firma z sektora MŚP, specjalizuje się w integracji danych i systemach
wyszukiwania, opartych na wizualizacji. Firma oferuje klientom z branży
biofarmaceutycznej dostęp do hurtowni danych farmaceutycznych. Bazy danych
zapewniają dostęp (zasięg) do globalnych informacji z dziedzin takich jak biznes, badania i
rozwój, przepisy oraz tworzenie formuł. Przedsiębiorstwo oferuje współpracę na
podstawie umów licencyjnych i usługowych oraz poszukuje partnera z branży
farmaceutycznej, biofarmaceutycznej i dostawców.
Portugalska instytucja badawczo-rozwojowa, z ponad 15-letnim doświadczeniem,
specjalizuje się w opracowywaniu i projektowaniu elektroniki oraz w automatyce i
robotyce z aplikacjami dla Internetu rzeczy, przemysłu 4.0, zdrowia i kondycji. Organizacja
ma ogromne portfolio innowacyjnych rozwiązań w obszarach takich jak zdrowie i dobre
samopoczucie, rolnictwo precyzyjne i przemysł. Instytucja jest zainteresowana współpracą
w ramach umów o podwykonawstwo i umów o świadczenie usług.
Włoska firma z branży doradztwa IT specjalizuje się w cyber bezpieczeństwie i ochronie
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danych. Oferuje prywatnym i publicznym organom wsparcie - w ramach umowy o
świadczenie usług - w ocenie i analizie luk, analizie wpływu ochrony danych na ich politykę
bezpieczeństwa oraz w monitorowaniu procesów pod kątem zgodności z regulacjami
RODO.
Ta niezależna luksemburska firma, założona w 2009 roku, zajmuje się doradztwem
inżynieryjnym z dziedziny ICT dedykowanym centrom danych, chmurom obliczeniowym,
migracji danych i inżynierii z zakresu infrastruktury HPC. Firma reprezentuje innowacyjne
podejście do rozwoju inteligentnych budynków / inteligentnych miast i jest
zainteresowana zawarciem umów o świadczenie usług z deweloperami nieruchomości.
Tureckie MŚP, specjalizujące się w grafice komputerowej i geograficznych bazach danych,
opracowało serwer i internetową platformę geograficznego systemu informacji (GIS).
Produkt jest idealnym narzędziem do generowania danych do GIS. Firma poszukuje umów
agencji i usług dystrybucyjnych.
Włoski startup z sektora ICT opracował innowacyjny system do zarządzania podatkami
turystycznymi i regulujący rynek ogłoszeń o wynajmie kwater prywatnych. Program
umożliwia użytkownikom opłatę podatków miejskich i gwarantuje władzom, że zebrane
kwoty odpowiadają dokładnie deklaracjom użytkowników, tak aby stworzyć unikalne
narzędzie poboru regulujące ogłoszenia online, pomiędzy władzami miejskimi i portalami
ogłoszeń. Poszukiwane umowy usługowa i agencji handlowej.
Włoska firma z 25 letnim doświadczeniem projektuje, wytwarza i sprzedaje, we Włoszech i
za granicą, instrumenty i oprogramowanie do pomiaru, oszczędności i zużycia energii oraz
zarządzania produkcją energii. Dla dalszej ekspansji zagranicznej firma poszukuje
partnerów do współpracy w ramach umów agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.
Alternatywnie, dużych odbiorców końcowych do współpracy jako producent oryginalnego
wyposażenia (OEM).
Turecka firma IT zajmująca się rozwiązaniami kryminalistycznymi, zlokalizowana w stolicy
Turcji, specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu rozwiązań, które zapewniają lepsze,
szybsze
rozwiązania
i
wyniki
dla
laboratoriów
kryminalistycznych.
Firma jest zainteresowana umowami handlowymi i usługami dystrybucyjnymi.
Włoska firma z sektora ICT, ekspert w zakresie technologii blockchain i usług w zakresie
serwerów rozproszonych dla MŚP, poszukuje przedsiębiorstw, konsultantów,
stowarzyszeń, uniwersytetów i instytucji badawczych, władz publicznych
zainteresowanych przystąpieniem do konsorcjum, którego misją jest promowanie i
ułatwianie korzystania z technologii blockchain w kilku obszarach zastosowań, takich jak:
identyfikacja osób, płatności cyfrowe, łańcuch dostaw, wydatki publiczne, działalność
charytatywna. Proponowana będzie umowa o świadczenie usług.
Francuska firma posiadająca 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i inżynierii
oprogramowania w celu optymalizacji procesów przemysłowych poszukuje dystrybutorów.
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Historycznie zorientowana na doradztwo, edytuje również numeryczne oprogramowanie
symulacyjne. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów dla swoich rozwiązań
software'owych, standardowych lub specyficznych, w Ameryce Północnej i Indiach.
Francuski producent oprogramowania, dostarczający rozwiązania informatyczne do
zarządzania "odchudzonymi" projektami budowlanymi, poszukuje umów serwisowych z
właścicielami projektów, deweloperami i zarządcami nieruchomości w Europie. W razie
potrzeby firma może również rozważyć podpisanie umowy agencyjnej.
Firma z sektora MŚP z siedzibą w Turcji specjalizuje się w zintegrowanych inteligentnych
systemach kontroli, a mianowicie z zakresu infrastruktura i geosolutions. Oferują umowy
agencyjne i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z firmami użyteczności publicznej.
Bośniacko-Hercegowińska prężna firma produkująca oprogramowanie do badań i rozwoju
wykorzystująca otwarte technologie ICT oferuje rozwój aplikacji internetowych, mobilnych
i stacjonarnych oraz poszukuje długoterminowego partnerstwa poprzez outsourcing lub
umowę typu joint-venture, szczególnie w przypadku projektów wymagających
komponentu badawczego.
Cypryjska firma, która opracowała cyfrowe narzędzie online z zabawnymi grami do oceny
oraz zwiększenia zdolności percepcyjnych mózgu, szuka partnerów w ramach umów
finansowych i agencyjnych. Firma poszukuje inwestorów w zakresie oprogramowania, a
także agentów w celu reprezentowania opracowanego narzędzia cyfrowego na swoich
terytoriach.
Koreańska firma IT opracowała nowy typ aplikacji komunikatora i VoIP, który zapewnia
bezpieczną transmisję danych. Cała komunikacja jest szyfrowana i bezpieczna, ponieważ
nie ma osobnego serwera wymiany dla wiadomości i połączeń. Aplikacja łączy smartfony
użytkowników bezpośrednio ze sobą za pośrednictwem technologii P2P (peer-to-peer) bez
przechowywania jakichkolwiek informacji. Firma szuka lokalnego partnera do sprzedaży
produktu w ramach umowy o pośrednictwo handlowe i umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Izraelska firma zajmująca się oprogramowaniem oraz kluczowy integrator wielkoskalowych
projektów informatycznych zapewnia rozwiązania dostosowane do potrzeb. Firma rozwija
i oferuje dostosowane i gotowe rozwiązania do analizowania, planowania,
opracowywania, wdrażania i integrowania różnych działań w rejestrze cywilnym.
Niezawodność firmy, elastyczne podejście i wyjątkowy poziom dostosowywania należą do
jego głównych zalet. Docelowymi partnerami są lokalne firmy IT ściśle powiązane z biurami
spraw wewnętrznych. Firma liczy na podpisanie umów agencyjnych.
Turecka firma opracowuje narzędzia i oprogramowanie dla symulatorów kosmicznych i
lotniczych, specjalnego sprzętu badawczego, systemów bezpieczeństwa, systemów
szpitalnych wykorzystujących inteligentne technologie. Firma oferuje mobilny program do
zarządzania pogotowia medycznego. Aplikacja zapewnia koordynację wszystkich karetek
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pogotowia i personelu medycznego pracujących w usługach zdrowotnych. Szukają
partnerów na podstawie umowy licencyjnej i dystrybucyjnej.
Firma ze wschodniej Ukrainy została założona w 2003 roku. Główna działalność to
produkcja wyrobów ceramicznych, dzięki której wytwarzana jest szeroka gama produktów
dla klientów z branży ceramicznej, budowlanej, materiałów ogniotrwałych i innych. Od
2017 roku firma rozpoczęła produkcję wazonów, cokołów i stopni z granitu ceramicznego.
Dzięki różnorodności kształtów, kolorów i faktur produkty ceramiczne z granitu mogą mieć
zastosowanie w każdym pomieszczeniu, przed budynkiem lub na tarasie.
Ukraiński producent, który ma wieloletnie doświadczenie w produkcji wyrobów z kamienia
naturalnego, jest zainteresowany zawarciem umowy joint venture z firmami, które chcą
zainwestować w obróbkę kamienia naturalnego.
Grecka firma jest producentem, wytwórcą i eksporterem wykwintnego śnieżnobiałego
marmuru Thassos. Oferuje marmur z marmurowych bloków, marmurowe płyty, płytki
podłogowe i ścienne, marmurowy proszek. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych z firmami budowlanymi lub wykonawcami z krajów
Europy Środkowej, Skandynawii i krajów arabskich.
Niemieckie MŚP oferuje naprawę betonowych części budowlanych i urządzeń
infrastruktury zniszczonych przez pęknięcia lub korozję przy użyciu nowoczesnych metod,
takich jak wstrzykiwanie zawiesin cementowych i żywic. Oferowane metody naprawcze są
zgodne z certyfikatami Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierii Budowlanej. Firma
poszukuje partnerów z branży budowlanej do zawarcia umów produkcji i
podwykonawstwa.
Chińska firma ma 20 lat doświadczenia w badaniach i produkcji próżniowego szkła
izolacyjnego (VIG). Technologia ta jest istotną opcją dla systemów budownictwa
pasywnego i budynków z instalacją fotowoltaiczną. Firma poszukuje dystrybutorów w UE.
Południowokoreańska firma została założona w 2011 roku i specjalizuje się w produkcji
bloków piankowych do wnętrz. Przedsiębiorstwo chce rozszerzyć swoją działalność na
rynek europejski, dlatego poszukuje partnera europejskiego, który chciałby importować te
produkty i dystrybuować do lokalnych partnerów na podstawie umowy o świadczeniu
usług dystrybucji.
Turecki producent akcesoriów do sektora drzwi i okien, specjalizujący się w produkcji
akcesoriów do drzwi i okien PCV, takich jak: zawiasy, łączniki, grupy uchwytów,
odpowiedniki mechanizmów blokujących, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych. Doświadczona firma działająca w sektorze może produkować te produkty
zgodnie z wymaganiami klientów.
Francuska firma specjalizująca się w prefabrykowanych wyrobach betonowych poszukuje
umów na produkcję i podwykonawstwo w Europie i Szwajcarii. Firma poszukuje głównie
kontaktów z tartakami i wytwórniami sera, ponieważ opracowała dla nich konkretne i
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innowacyjne rozwiązania.
Rumuńska firma świadczy usługi z zakresu działalności architektonicznej, polegające
głównie na projektowaniu architektonicznym i szczegółowym projektowaniu konstrukcji.
BORO20180521001 Firma poszukuje partnerów biznesowych zainteresowanych podwykonawstwem usług
projektowania architektury. Współpraca z pozyskanymi partnerami będzie opierać się na
umowach podwykonawstwa.
Firma zlokalizowana w centralnym regionie Włoch, z wieloletnim doświadczeniem w
produkcji płaskich i zakrzywionych tafli szkła, zapewniająca wysokie standardy jakości,
bardzo szybki czas reakcji i konkurencyjne ceny, poszukuje partnerów zagranicznych do
BOIT20180510003 nawiązania współpracy biznesowej poprzez umowy produkcyjne, za pośrednictwem
których firma ta produkuje i wysyła produkty dla innych przedsiębiorstw, które je
zamawiają, lub umów joint venture. Firma jest również zainteresowana znalezieniem
potencjalnych inwestorów.
Firma od ponad 30 lat zajmuje się cięciem i wierceniem techniką diamentową betonu i
innych materiałów budowlanych. Firma oferuje wysokiej jakości usługi przy użyciu noży
BOSI20180706001 diamentowych i koron diamentowych. Firma jest zainteresowana umowami
podwykonawstwa i usług, zwłaszcza w sąsiednich krajach - w Chorwacji, Austrii i na
Węgrzech.
Włoska firma poszukuje dystrybutorów zainteresowanych produkowaną przez nią marką
urządzeń do krio- i laseroterapii. Firma oferuje technologie, które mogą być umieszczone
BOIT20180613002
w jednym urządzeniu i przystosowane do potrzeb pacjentów. Firma poszukuje partnerów
w Europie.
Włoska firma, z siedzibą w Rzymie, specjalizuje się w projektowaniu, opracowywaniu i
produkcji urządzeń elektromedycznych do fizjoterapii. Firma opracowała (wyłącznie do
celów terapeutycznych) urządzenie skanujące do zastosowania w leczeniu pacjenta za
BOIT20180628001
pomocą
wiązki
laserowej.
Firma poszukuje przedstawicieli handlowymi i/lub dystrybutorów do współpracy na
zasadzie umowy agencyjnej / dystrybucyjnej w Europie i poza nią.
Ukraiński producent urządzeń terapeutycznych poszukuje dystrybutorów i partnerów
handlowych w celu rozszerzenia swojej działalności na inne kraje. Firma oferuje małe,
lokalne urządzenia do darsonwalizacji, przenośne urządzenia do niskoczęstotliwościowej
BOUA20180405001
magnetoterapii, urządzenia do leczenia zapalenia gruczołu krokowego, urządzenia do
pulsacyjnej magnetoterapii o niskich częstotliwościach i urządzenia do napromieniowania
ultrafioletem z pilotem zdalnego sterowania.
Słoweńska firma działająca w branży medycznej opracowała produkt - masażer nadgarstka,
który pomaga ludziom długotrwale pracującym z użyciem komputerów i borykającym się
BOSI20180620002
z bólem nadgarstka lub zespołem cieśni nadgarstka. Urządzenie jest używane podczas
trzymania myszy komputerowej, jednocześnie delikatnie masuje nadgarstek użytkownika i
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Firma poszukuje dystrybutorów, którzy pomogliby firmie zdobyć nowe rynki dla swojego
produktu i zwiększyć rozpoznawalność marki na rynkach międzynarodowych.
Włoska firma handlująca produktami farmaceutycznymi opracowała suplement diety
BOIT20180510002 oparty na kurkumie, wykorzystujący specjalny skład maksymalizujący biodostępność
kurkuminy. Poszukuje partnerów do umów o pośrednictwo handlowe i dystrybucyjne.
Włoska firma z sektora MŚP z siedzibą w Rzymie, specjalizująca się w produkcji urządzeń
elektromedycznych wykorzystywanych do fizjoterapii, opracowała trójwymiarowe
pozycyjne i obrotowe urządzenie wykorzystywane do pomiaru całego ciała i wyposażone w
BOIT20180620002
funkcje rehabilitacji, które pozwala zmierzyć kąty obrotu wszystkich stawów w 3D.
W oparciu o stabilną i silną pozycję na rynku włoskim, firma poszukuje umów agencyjnych
/ dystrybucyjnych w Europie i poza nią.
Chorwacka firma podpisała umowę licencyjną z uniwersytetem i opracowała model
szkoleniowy do wykorzystywany do operacyjnej endoskopowej chirurgii zatok oraz do
nauczania anatomii zatok. Precyzyjna konstrukcja modelu, który zawiera 15 wycinków
BOHR20180514001 wieńcowych, wykazuje przyrostową zmianę kształtu i struktury zatok. Model ma duży
potencjał edukacyjny, z uwagi na potrzebę precyzyjnego nauczania anatomii ludzkiej
głowy. Obecnie model szkoleniowy został opracowany i jest chroniony jako zarejestrowany
projekt i znak towarowy w UE i USA.
Firma z Belgii, działająca na rynku międzynarodowym, specjalizuje się w produktach ze stali
BOBE20180709001 niestopowych. Poszukuje długoterminowych partnerów, którzy będą sprzedawać ich
produkty na podstawie umowy agencji komercyjnych lub usług dystrybucyjnych.
Francuska firma produkująca aluminiowe panele kompozytowe, blachy i powlekane blachą
podwójne aluminiowe panele chce rozwijać swoją sprzedaż w Europie. Swą ofertę kieruje
gł. do firm z sektora wyposażenia wnętrz, przemysłu (m.in. osłony maszyn), transportu
(wnętrza autobusów, pociągów, statków i jachtów, przyczepy kempingowe), pomieszczeń
BOFR20180522001
czystych
i
oświetlenia.
Poszukiwani są powszechnie rozpoznawalni na lokalnych rynkach partnerzy handlowi ,
którzy są zainteresowani rozszerzeniem oferty produktów w ramach umowy agencyjnej
lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Izraelska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wyrobów ze stali
nierdzewnej/ wyposażenia dla sił obrony, przemysłu chemicznego i spożywczego,
opracowała system mini mleczarni stosowany w przetwórstwie mleka. Korzyści obejmują
BOIL20180617001
kompleksowe podejście (projekt pod klucz) do niszy rynkowej, wykonanie zgodne z
wymaganiami klienta, wycenę dla potrzeb lokalnych itp. Firma poszukuje umów agencji
handlowej i usług dystrybucyjnych z dilerami wyposażenia mleczarskiego.
Rumuńska firma produkuje metalowe zbiorniki do przechowywania i transportu płynów.
BORO20180613001
Takie zbiorniki mają wielorakie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, rolnictwie i
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transporcie. Firma jest zainteresowana identyfikacją partnerów do współpracy opartej na
umowie usług dystrybucyjnych.
Bułgarski producent konstrukcji metalowych dla rezydencjalnych i lekkich budynków
handlowych oferuje umowę agencji handlowej. Firma specjalizuje się w projektowaniu,
produkcji, transporcie i budowie różnego rodzaju budynków z konstrukcji metalowych.
Oferuje rozwiązania pod klucz każdego projektu. Wysyła swoich wysoko wyszkolonych
specjalistów na miejsce budowy.
Duński projektant, sprzedający 3-modułowy system zbierania śmieci, wykonany z giętego
cienkiego drutu metalowego pod niewielkim kątem, poszukuje producenta w Europie
Wschodniej.
Hiszpańska firma, działająca w sektorze obróbki skrawaniem i toczenia prętów/wałów,
zapewnia swoim klientom ścisłą współpracę i ocenę w zakresie projektowania detali i
optymalizacji kosztów. Przedsiębiorstwo posiada doświadczenie w pracy ze stalą węglową,
procesami cementacji, stalą nierdzewną, mosiądzem, aluminium itp. Chciałoby rozszerzyć
swoją działalność za granicą poprzez współpracę z partnerami o zbieżnych interesach na
podstawie umowy pośrednictwa handlowego czy produkcyjnej. Firma ma już
doświadczenie w działaniu na rynkach międzynarodowych oraz w Szwajcarii.
Niemiecka firma z sektora MSP działająca w sektorze inżynierii mechanicznej produkuje
elementy precyzyjne maszyn dla klientów z rożnych gałęzi przemysłu. Firma poszukuje
podwykonawców i dostawców, którzy są w stanie produkować małe, metalowe elementy
na podstawie rysunków technicznych. Dodatkowo, firma poszukuje firm elektrycznych
zajmujących się instalacjami elektrycznymi. Firma oferuje umowę podwykonawstwa lub
produkcyjną.
Brytyjska firma posiadająca 150 lat doświadczenia w projektowaniu, produkcji i serwisie
narzędzi do obrabiania metalu, eksportuje projektowane przez siebie wytrzymałe wyroby
do krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i do Norwegii. W celu zwiększenia swojej obecności
na rynkach zagranicznych, firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych
posiadających kontakty w sektorach ropy/gazu, kolejowym, energetycznym, stalowym,
stoczniowym, lotniczym, samochodowym, medycznym i obronnym.
Bułgarska firma oferuje kilka rodzajów produkcji wyrobów z plastiku, stosując technologie
metodą wytłaczania, wtrysku lub formowania. Firma produkuje plastikowe części i
wytrzymałe opakowania przy użyciu powyższych technologii. Jej produkty znajdują
zastosowanie w różnych sektora przemysłu (AGD, samochodowym itp.). Firma oferuje
usługi produkcyjne i podwykonawstwa.
Słowacka firma z sektora MSP, o ugruntowanej pozycji na rynku, zajmuje się produkcją
aluminiowych tabliczek znamionowych, tabliczek ze znakiem CE oraz paneli przednich
oferuje usługi produkcyjne. Firma może produkować wyroby dla marek własnych i
poszukuje możliwości bezpośredniej współpracy z firmami, które potrzebują tabliczek dla
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swoich produktów, odpowiednich dla różnych sektorów, jak samochodowy, inżynieryjny
czy przemysłowy.
Rumuńska spółka prowadzi działalność w zakresie serwisu samochodowego, a także
handlu detalicznego częściami i akcesoriami samochodowymi (opony, olej, akumulatory do
samochodów osobowych itp.) Firma poszukuje zagranicznych producentów i
dystrybutorów wszelkiego rodzaju części zamiennych i akcesoriów do samochodów, którzy
chcą zwiększyć sprzedaż swoich produktów na rynku rumuńskim w oparciu o umowę o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Francuska firma sprzedaje pistolety uszczelniające przystosowane do bezprzewodowych
wiertarko-wkrętarek do wkładów silikonowych, klejów poliuretanowych, uszczelniaczy
akrylowych i uszczelniaczy chemicznych. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów, by
poszerzyć swoją obecność na rynku europejskim.
Włoska firma działa w sektorze automatyki domowej. Oferuje pełną gamę produktów
automatyki do rolet zewnętrznych, technicznych, żaluzji zewnętrznych i rolet
wewnętrznych.
Projektowanie, produkcja, montaż i testowanie produktów odbywa się we własnym
zakresie. Przedsiębiorstwo produkuje silniki elektroniczne, odbiorniki radiowe, nadajniki,
czujniki, moduły centralizacyjne i inne rozwiązania dla automatyki domowej.
Przeszukuje umów pośrednictwa handlowego za granicą.
Holenderskie MŚP specjalizujące się w dobrych praktykach produkcyjnych (GMP) w
sektorze biofarmacji oferuje swoje unikalne narzędzie szkoleniowe. Program jest
zaprojektowany dla firm biofarmaceutycznych, biotechnologicznych i sektora nauk o życiu,
które potrzebują wsparcia w szkoleniu GMP w każdym aspekcie produkcji w nowoczesnym
zakładzie. Przewidziana współpraca w ramach umowy usługowej.
Grecka organizacja specjalizująca się w szkoleniu w zakresie przedsiębiorczości chce
opracowywać i komercjalizować swoje materiały edukacyjne w ramach umowy joint
venture i/lub umowy pośrednictwa handlowego. Organizacja uczestniczyła w planowaniu,
realizacji i ewaluacji ponad 100 projektów krajowych i europejskich, dzięki którym
powstały wartościowe i przydatne materiały edukacyjne adresowane do różnych grup.
MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii oferuje wysokiej jakości szkolenia kryminalistyczne i
rozwiązania w zakresie rozwoju zawodowego dla międzynarodowych organów ścigania i
służb bezpieczeństwa. Ta brytyjska firma oferuje dostosowane do potrzeb klienta
programy szkoleniowe dla praktyków, które mogą być przygotowane i dostarczane zgodnie
z jego potrzebami. Obejmują one połączenie elektronicznej nauki on-line z praktycznym
szkoleniem zawodowym zgodnie z brytyjskimi standardami kryminalistycznymi policji.
Przedsiębiorstwo dąży się do zawarcia umowy pośrednictwa handlowego na szczeblu
międzynarodowym.
Holenderska firma zajmująca się robotyką edukacyjną poszukuje partnerów, którzy
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pomogą promować i ulepszać materiały edukacyjne w odniesieniu do lokalnego
środowiska edukacyjnego w całej Europie. Poszukiwani partnerzy to organizacje
nastawione na zysk i non-profit, takie jak szkoły i ośrodki szkoleniowe, dzięki którym dzieci
są zaznajomione z programowaniem i mają doświadczenie w opracowywaniu metod i
materiałów edukacyjnych. Proponowany rodzaj współpracy mieści się w ramach umowy
agencyjnej.
Czeski producent i sprzedawca wysokiej jakości opakowań papierowych oferuje
współpracę na podstawie umowy produkcyjnej, a także oferuje usługi outsourcingu i
podwykonawstwa. Firma oferuje sztywną tekturę w rolkach, pudełka z tektury falistej oraz
kompleksowe usługi pakowania. Firma stosuje surowce pochodzące z recyklingu.
Poszukiwani są partnerzy z Polski, Węgier, Szwajcarii i Niemiec.
Włoska firma z branży opakowań dostarczająca trwałe i spersonalizowane torby na zakupy
poszukuje europejskich partnerów do umów produkcyjnych i agencji handlowych. Firma
może zaoferować ekologiczne produkty wykonane według powierzonego wzoru. Produkcja
spełnia międzynarodowe certyfikaty i w pełni respektuje przepisy środowiskowe.
Bułgarska firma sektora MŚP specjalizuje się w produkcji opakowań dla przemysłu
mleczarskiego, takich jak: folia aluminiowa, pokrywy z folii aluminiowej, pojemniki
polistyrenowe na jogurty, opakowania z polietylenu wykorzystywane do przechowywania
świeżego mleka, itp. Firma oferuje rozwiązania dostosowane do firm mleczarskich.
Poszukiwani są partnerzy do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji i umów
agencyjnych. Firma jest również gotowa do współpracy w ramach umowy produkcyjnej.
Turecka firma produkująca plastikowe pojemniki i opakowania poszukuje dystrybutorów
do współpracy w kilku krajach.
Francuski producent walizek lotniczych, opakowań ochronnych i prezentacyjnych dla
produktów technicznych, poszukuje umów na produkcję i podwykonawstwo w dziedzinie
lotnictwa i kosmonautyki, obronności, bezpieczeństwa, sportu, transportu żywności lub
innych produktów w krytycznych lub specjalnych warunkach. Ich opakowania wytrzymują
wstrząsy, wibracje i ekstremalne warunki, gwarantując ochronę delikatnych przedmiotów i
wysokich technologii.
Mały, szybko rozwijający się producent maszyn pakujących ma siedzibę w Adana w Turcji.
Firma oferuje kompletne rozwiązania w różnych rozmiarach i stylach - jest w stanie
dostosować konstrukcję produktu do niemal każdej potrzeby. Produkty spełniają wszystkie
standardy tureckie i europejskie. Przedsiębiorstwo chciałaby nawiązać współpracę na
podstawie umowy pośrednictwa handlowego i umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych w krajach europejskich i poza Europą.
Południowokoreańska firma, założona w 1997 roku, specjalizująca się w produkcji
dodatków do olejów wykorzystywanych do silników samochodowych poszukuje
europejskich partnerów w zakresie podpisywania umów dystrybucyjnych i umów
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agencyjnych
Tajwańska firma produkuje technologię redukcji emisji dwutlenku węgla i
energooszczędny olej silnikowy, który ma wydłużyć żywotność silnika i zmaksymalizować
osiągi silników wysokoprężnych, benzynowych i hybrydowych. Olej ten może być
BOTW20171201001
stosowany do autobusów, ciężkich pojazdów ciężarowych, statków, maszyn rolniczych i
maszyn budowlanych. Firma poszukuje partnerów w branży transportowej i
motoryzacyjnej w celu zawarcia umów agencyjnych i dystrybucyjnych
Słoweński producent produktów wysokociśnieniowego odlewania aluminium oferuje
BOSI20180612003 swoje produkty / usługi jako podwykonawca firmom z branży motoryzacyjnej oraz
producentom silników elektrycznych i sprzętu AGD.
Wietnamska firma poszukuje europejskich sprzedawców, dystrybutorów i importerów
zajmujących się handlem meblami, wyposażeniem wnętrz i tekstyliami domowymi. Firma
BOVN20180612001 oferuje szeroką gamę ręcznie produkowanych wyrobów do domu, ogrodu i biura,
zrobionych z bambusa, rattanu, trawy morskiej i hiacynta morskiego. Firma posiada
doświadczenie w eksporcie swoich towarów do USA i Australii.
Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji drewnianych łodzi żaglowych z użyciem
BOSI20180612004 innowacyjnej technologii obróbki termicznej drewna, odpornego na wodę i wilgoć, oferuje
umowy podwykonawstwa.
Niemieckie MŚP zaprojektowało krzesło, które można również wykorzystać jako półkę. Jest
to wysokiej jakości produkt wykonany z litego drewna (orzecha włoskiego) lub twardych
BRDE20180628001 włókien. Krzesło jest bardzo praktyczne, ale jednocześnie bardzo dekoracyjne. MŚP
poszukuje partnera, który może wyprodukować krzesło w małych seriach przy użyciu CAD
w ramach umowy produkcyjnej.
Włoska firma produkująca i sprzedająca przemysłowe opakowania drewniane poszukuje
nowych dostawców, t.j.producentów surowego drewna i półproduktów z krajów Europy
BRIT20180518001
Wschodniej, w tym państw bałtyckich, w perspektywie średnio terminowego partnerstwa
produkcyjnego.
Włoska firma z Toskanii, specjalizująca się w rzeźbieniach mebli i wnętrz na rynku
luksusowym, z 40-letnim doświadczeniem, oferuje swoje usługi poprzez umowy
produkcyjne w Europie, Rosji i Azji. Firma może produkować na zamówienie
BOIT20180611001
niestandardowe rzeźbione meble, takie jak łóżka, stoliki nocne, komody, kredensy,
toaletki, komody, stoły i inne rzeźbione dekoracje wnętrz, takie jak żyrandole, lustra,
lampy, krzesła.
Włoska firma z sektora MŚP, zlokalizowana w regionie Emilia-Romagna, projektuje i
produkuje dostosowane do indywidualnych potrzeb biur/podmiotów komercyjnych meble
BOIT20180607001 dźwiękochłonne oraz wyciszone i dźwiękoszczelne ozdobne wykończenia budynków czy
stoliki biurowe, przeznaczone do umieszczenia w hałaśliwym otoczeniu, w celu odbywania
spotkań w spokojnej atmosferze. Firma, która działa od 1988 r., poszerza swoje moce
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produkcyjne, i jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu z zagranicznymi pośrednikami
handlowymi w celu wynegocjowania warunków umowy dystrybucyjnej lub umowy
agencyjnej.
Francuska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem jako producent drewnianych
konstrukcji z drewna klejonego i elementów drewnianych dla sektora budowlanego,
poszukuje nowych umów na produkcję i podwykonawstwo w krajach europejskich. Ich
BOFR20180606001
specjalność jest wyjątkowa, tworzą innowacyjne konstrukcje. Ich konstrukcje dachów są
piękne, funkcjonalne i wyróżniające się, doskonale nadają się do bardzo złożonych
projektów.
Ze względu na zbliżającą się emeryturę francuska firma zajmująca się pozyskiwaniem
drewna, handlem i pierwotną obróbką drewna poszukuje strategicznego partnera
BOFR20180717001
zainteresowanego umową nabycia. Jest to idealna firma do zewnętrznego wzrostu z
perspektywami rozwoju.
Szwedzki producent znaków i produktów zwiększających widoczność biznesu jest wiodącą
firma na krajowym rynku. Firma poszukuje franczyzobiorców zainteresowanych
BOSE20180427001 stworzonymi przez nią odnoszącymi sukcesy produktami i usługami. Firma oferuje
możliwość szybkiego wejścia do branży produkcji znaków na podstawie sprawdzonego
modelu biznesowego, przy jej wsparciu i przeszkoleniu.
Brytyjska firma rodzinna produkuje akrylowe gabloty wystawiennicze, produkty z zakresu
oznakowania i POS. Jej produkty zdobyły znaczący udział w rynku. Firma poszukuje
BOUK20180613001
dystrybutorów w Europie. Jej produkty są używane w sklepach, salonach wystawowych,
centrach handlowych, hotelach, kawiarniach, miejscach wypoczynku, barach i klubach.
Łotewska firma, zajmująca się świadczeniem usług drukarskich posiada w swoim katalogu
BOLV20180521001 produktów formularze, certyfikaty, etykiety, książki, zeszyty, podkładki, druczki, broszury,
kalendarze, ulotki, stojaki i inne. Firma oferuje usługi produkcyjne.
Grecka firma specjalizująca się w reklamie zewnętrznej opracowała i opatentowała system
obrotu i zakotwiczenia reklamowego banneru-flagi. Produkt rozwiązuje główny problem
BOGR20180711001 obrotu i bezpieczeństwa zewnętrznych bannerów w prosty i rozbrajający sposób.
Absorbuje ciśnienie wiatru w punkcie przegubu, chroniąc maszt i banner w ekstremalnej
pogodzie. Firma poszukuje partnerów zdolnych do promocji i dystrybucji produktu.
Holenderska międzynarodowa korporacja, producent urządzeń elektronicznych do użytku
konsumenckiego i medycznego, poszukuje nowych sposobów prezentacji swoich
BRNL20180430001 produktów. Tradycyjne pokazy handlowe są niezbędne, ale są dostępne w dużej cenie.
Klient zaprasza firmy, które mają nowe spojrzenie na wydarzenia wirtualne jako
alternatywę i szuka usług w tym sektorze lub umowy przejęcia.
Rumuńska firma, z ponad czternastoletnim doświadczeniem w branży reklamowej, oferuje
BORO20180118001 kompletne rozwiązania z zakresu mediów zewnętrznych oraz upominki reklamowe i
pamiątki poprzez oszczędne zaopatrzenie, dbałość o szczegóły, szybką i niezawodną
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obsługę. Firma poszukuje partnerów
międzynarodowych zainteresowanych
długoterminowymi umowami o świadczenie usług.
Rumuńska firma, specjalizująca się w sprzedaży, kwiatów, innych roślin oraz kompozycji
kwiatowych poszukuje partnerów biznesowych - producentów i dystrybutorów kwiatów
oraz innych roślin.
Rumuńska firma, aktywna w uprawie roślin, specjalizuje się w kultywacji zbóż, roślin
strączkowych i nasion oleistych. Firma poszukuje pośredników handlowych do zawarcia
umów agencji handlowej i dystrybucji.
Chińska firma działająca w sektorze rolniczej gospodarki obiegu zamkniętego i
zrównoważonego rozwoju poszukuje międzynarodowych partnerów potrzebujących
wyposażenia lub technologii do przetwarzania odpadów z hodowli trzody i drobiu. Forma
współpracy to umowa podzlecenia.
Spółdzielni, znajduje się w rejonie górskim Gruzji, oferuje owoce suszone – przede
wszystkim, jabłka, jagody, śliwki. Spółdzielnia jest również do produkcji wódki z owoców.
Współpraca poszukuje partnerów w krajach UE do ustanowienia długoterminowej
dystrybucji, joint venture lub umowy podwykonawstwa.
Włoska firma, zlokalizowana na Sycylii, w sektorze spożywczym oferuje typowe sycylijskie
produkty spożywcze o wysokiej jakości, z których wiele jest ekologicznych, które można
kupić osobno lub w pudełku, zawierającym kompletny sycylijski posiłek dla 2,4,6 lub 8
osób. Poszukuje partnerów, dystrybutorów produktów rolno-spożywczych, działalności
handlowej w branży gastronomicznej, portali internetowych, z którymi można uzgodnić
długoterminową umowę o pośrednictwie handlowym lub umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych w celu wejścia na nowe rynki.
Ukraiński producent produktów rolnych - typu: zboża, kasze, grysiki, płatki, mąka z
klasycznego przemiału i nieoczyszczonego, pasze dla zwierząt - chce rozszerzyć zasięg
swoich dostaw, a tym samym chce zawrzeć długoterminową umowę dystrybucyjną z
potencjalnymi partnerami.
Francuskie MŚP opracowało autonomiczne roboty dla rolnictwa. Dedykowane do małych
gospodarstw, roboty te mechanicznie chwastują warzywa bez nadzoru człowieka i
sprawiają, że stosowanie herbicydów jest bezużyteczne. Firma rozszerzyła swoją
działalność poza Francję i poszukuje dystrybutorów, aby przyspieszyć jej międzynarodowy
rozwój. Szczególnie poszukiwani są partnerzy z Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych.
Francuska firma z sektora MSP oferująca zestaw 3 przyjaznych dla środowiska,
bezpiecznych, uzupełniających się produktów, uniemożliwiających gryzoniom dostawanie
się do instalacji przemysłowych poszukuje agentów handlowych, dystrybutorów i
sprzedawców oferujących wartość dodaną z Czech, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Polski.
Japońska firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów swojego urządzenia do
mierzenia dyfuzyjności cieplnej. Jest to jedyne urządzenie na świecie, które może
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dokonywać pomiarów dyfuzyjność w poziomie i pionie.
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Niemiecka firma stworzyła chronione prawnie połączenie grzebienia z łyżką do butów.
Firma sprzedaje swoje produkty na rynku niemieckim. Produkt otrzymał pozytywne
recenzje, tak więc firma poszukuje zainteresowanych dystrybutorów i agentów
handlowych w sektorach aptecznym, wellness, hotelowym na całym świecie.
Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmuje się rozpowszechnianiem koreańskiego
dziedzictwa kulturowego poprzez oferowanie abonamentu na paczki z wyrobami kultury
koreańskiej. Firma działa na całym świecie, wysyłając 9000 paczek do ponad 40 krajów.
Poszukiwani są dystrybutorzy, tacy jak sklepy z pamiątkami, sklepy z rękodziełem, sklepy ze
sztuką, sklepy w muzeach.
Węgierska firma opracowała łyżkę do usuwania kleszczy, dostępną obecnie w aptekach,
aptekach weterynaryjnych i na stacjach benzynowych. Urządzenie może usunąć dorosłego
kleszcza ze skóry ludzi i zwierząt, bez ściskania ciała kleszcza. Firma poszukuje partnerów,
dystrybutorów, którzy są zainteresowani zakupem i dystrybucją produktu.
Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i ręcznym wytwarzaniu akcesoriów
domowych, artykułów dziecięcych oraz akcesoriów modowych dla kobiet, poszukuje
agentów handlowych i dystrybutorów. Rodzaje rozważanych partnerstw to umowa o
świadczenie usług dystrybucji i umowa o pośrednictwo handlowe.
Brazylijska firma, założona w 1968 roku, zlokalizowana w stanie Ceará, doświadczony
producent i eksporter hamaków, poszukuje pośredników handlowych lub firm
doświadczonych w handlu wyrobami tekstylnymi, aby działać w ramach umów
handlowych lub umów dystrybucyjnych.
Kreatywny irlandzki wynalazca opracował nową wstawkę do karty z życzeniami, która
może być personalizowana zgodnie z okazją. Produkt jest w 100% do ponownego użytku,
co eliminuje odpady dla środowiska i użytkownika końcowego. MŚP poszukuje
odpowiednich partnerów do udzielenia licencji i wejścia na nowe rynki.
Rumuńska firma produkuje liny trakcyjne i łańcuchy kotwiczne, siatki antypoślizgowe,
powrozy i kordy, systemy i akcesoria stosowane w leśnictwie, przemyśle naftowym,
budownictwie, transporcie, kopalnictwie i operacjach portowych. Zespół zarządczy ma
solidne doświadczenie w różnych dziedzinach: osprzęcie dźwigowym, kopalnictwie,
transporcie i strukturach chwytania, kotwiczenia i zabezpieczeń. Firma poszukuje
dystrybutorów.
Rumuńska firma specjalizuje się w handlu kwiatami, roślinami i aranżacjami kwiatowymi.
Firma jest zainteresowana znalezieniem nowych partnerów biznesowych, którzy będą w
stanie dostarczyć akcesoria kwiatowe. Współpraca z wybranymi partnerami będzie oparta
na umowach dystrybucyjnych.
Bułgarska firma specjalizująca się w instalacji i obsłudze inteligentnych domowych
urządzeń i urządzeń bezprzewodowych i przewodowych poszukuje nowych dostawców
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urządzeń Z-Wave i kontrolerów kart. Głównym celem firmy są inteligentne wagi i lustra
oraz inteligentne urządzenia zabezpieczające. Firma poszukuje umów dystrybucyjnych.
Niemiecka firma przetwarza nasiona olejowe do tłoczenia tłuszczów do żywności,
kosmetyków i innych zastosowań. Firma koncentruje się na kontrolowanych ekologicznie
uprawianych surowcach. Obecnie poszukuje dostawców naturalnych surowców z Europy i
świata i jest zainteresowana umową o świadczenie usług dystrybucji.
Szwedzka firma z branży medycznej poszukuje dystrybutorów na całym świecie. Produkty
obejmują tabele instrumentów, systemy ładowania i systemy modułowe i zapewniają
prostsze i bardziej efektywne rozwiązania dla pracy w salach operacyjnych i centralnych
sterylizatorniach.
Firma poszukuje małego i średniego dystrybutora z doświadczeniem w zakresie produktów
skierowanych do sal operacyjnych w szpitalach.
Brytyjska firma oferuje umowy agencyjne i dystrybucyjne firmom, które mają
doświadczenie w sprzedaży wysokiej jakości modeli i akcesoriów scenicznych do
zabawkowych i hobbystycznych sklepów detalicznych i internetowych, entuzjastów
modeli, pracowni architektonicznych lub placówek edukacyjnych głównie w całej UE, oraz
dodatkowe rynki.
Szybko rosnący, wielokrotnie nagradzany brytyjski producent sprawdzonych klinicznie i
wysokiej jakości produktów do pielęgnacji ciśnienia chciałby współpracować z podobnie
myślącymi firmami, aby rozwijać swoją działalność na kluczowych rynkach
międzynarodowych. Nastąpi to w nadchodzących latach poprzez wyznaczenie
dystrybutorów do asortymentu produktów, który obejmuje materace i poduszki
redukujące / zmniejszające ciśnienie. Poszukuje umów dystrybucyjnych z partnerami
doświadczonymi na rynkach zdrowia i opieki.
Niemiecka firma jest deweloperem, producentem i operatorem bioreaktorów do produkcji
transgenicznych mikroalg jako zintegrowanego systemu. Te niedrogie, uniwersalne
reaktory idealnie nadają się zarówno do produkcji "glonów z biopaliwa", jak również do
żywności i / lub alg. Firma poszukuje partnerów w celu nawiązania wspólnych
przedsięwzięć, współpracy finansowej lub produkcyjnej.
Ukraińska firma z siedzibą w Kijowie oferuje ręcznie robioną ceramiczną zastawę stołową i
wystrój domu od 2014 roku. Produkty są wytwarzane z gliny czerwonej, ciemnej, gliny
fajansowej i gliny szamotowej. MŚP poszukują unijnych importerów, pośredników lub
hurtowników specjalizujących się w rzemiośle do zawierania umów o świadczenie usług
dystrybucji.
Hiszpański producent i firma handlowa koncentruje się na akcesoriach, zabawkach i grach i
zmysłowych i uwodzicielskich kosmetykach, dla par do zabawy w intymnych chwilach, a
są zainteresowani współpracą z agentami handlowymi w krajach europejskich.
Turecka firma z branży kolejowej specjalizuje się w konserwacji, naprawie, produkcji części
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zamiennych i modernizacji wagonów pasażerskich i lokomotyw. Firma posiada zakład na
linii kolejowej İstanbul-Sakarya, w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Firma
poszukuje agentów handlowych.
Słoweńskie MŚP produkuje panele i taśmy podłogowe do łatwego mocowania bez
uszkadzania paneli. Produkt jest odpowiedni dla marketów budowlanych i
profesjonalistów. Umowy produkcyjne i / lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych
oferowane są potencjalnym partnerom.
Turecka firma przetwarzająca kamienie naturalne dla sektora budowlanego poszukuje
dystrybutorów na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Turecka firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań linii produkcyjnych, w tym maszyn,
zautomatyzowanych systemów automatyki oraz przenośników do transportu palet dla
przemysłu spożywczego, chemii budowlanej, wyrobów sanitarnych i kosmetyków. Firma
poszukuje dystrybutorów i oferuje umowy produkcyjne.
Portugalska firma produkująca pasze dla zwierząt (dla bydła mlecznego i mięsnego, trzody
chlewnej, koni i drobiu) oraz sprzęt rolniczy poszukuje pośredników handlowych (agentów,
przedstawicieli i dystrybutorów) dla swoich produktów w krajach UE i spoza UE.
Hiszpańska firma, specjalizująca się w ręcznym malowaniu kafelków, ceramicznych
fresków, elementach dekoracyjnych do projektów zewnętrznych i wnętrzarskich,
poszukuje partnerów, którzy będą reprezentować firmę na lokalnym rynku i pomagać w
sprzedaży w krajach, w których działa Enterprise Europe Network.
Holenderskie MŚP jest producentem wzmocnionych włóknami profili kompozytowych
wykonanych metodą pultruzji. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji wysokiej
jakości profili kompozytowych na bazie tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem
szklanym, węglowym i aramidowym. Oprócz asortymentu standardowych produktów,
firma opracowuje również specjalne profile na zamówienie. Firma poszukuje dilerów lub
dystrybutorów zainteresowanych umowami agencyjnymi lub umowami o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
Rumuńska firma produkuje przewody niskiego napięcia i niskonapięciowe urządzenia
elektryczne w różnych typach, takie jak: kabel aluminiowy z izolacją z polietylenu
usieciowanego (XLPE) i aluminiowe podziemne kable stalowe, skrzynki rozdzielcze w
obudowach metalowych / poliwęglanowych. Firma jest zainteresowana pozyskaniem
międzynarodowych partnerów biznesowych do zawierania umów dystrybucyjnych.
MŚP z siedzibą w Singapurze chce sprzedawać przenośne wózki inwalidzkie na rynkach
europejskich za pośrednictwem agentów handlowych. Poszukiwani są pośrednicy
specjalizujący się w branży usług rehabilitacyjnych, którzy poradzą sobie z aspektami
marketingowymi i dystrybucyjnymi produktu.
Niemiecka firma oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów w dziedzinie wellness,
takich jak konstrukcje basenów, wyposażenie spa, sauny i łaźnie parowe. Asortyment
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produktów może być dostosowany do wszelkich potrzeb projektowych przy jednoczesnym
zastosowaniu
unikalnej,
modułowej
technologii
produkcji.
Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do współpracy, takich jak architekci, projektanci
wnętrz i hotelarze, a także dystrybutorów na rynku handlu detalicznego produktami
luksusowymi. Firma poszukuje również partnera do zawarcia umowy joint venture.
Francuska firma działająca w sektorze akcesoriów dla zwierząt domowych poszukuje
agentów lub dystrybutorów w ramach umowy o świadczenie usług pośrednictwa
handlowego lub umowy o świadczenie usług dystrybucji. Firma dostarcza akcesoria dla
psów do zabawy na zewnątrz. Firma chce zwiększyć swój udział w rynku europejskim w
sektorze akcesoriów dla psów przeznaczonych do użytku na świeżym powietrzu.
To brytyjskie MŚP z siedzibą w północno-wschodniej Anglii specjalizuje się w produkcji
środków smarnych. Firma oferuje partnerom zagranicznym swoje produkty w oparciu o
umowy o świadczeniu usług dystrybucji lub pośrednictwa handlowego, by zaistnieć na
nowych rynkach. Przedsiębiorstwo istnieje od ponad 140 lat i produkuje szeroką gamę
środków smarnych stosowanych w wielu gałęziach przemysłu.
Ta południowokoreańska firma od momentu jej założenia w 1990 roku specjalizuje się w
produkcji wyrobów sanitarnych. Przedsiębiorstwo znane jest z innowacyjnych materiałów i
współpracy z projektantami. Obecnie, by rozwijać swoją działalność, firma poszukuje
europejskich partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Firma z siedzibą w mieście Santa Rita do Sapucai, stanie Minas Gerais w Brazylii,
specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń do nadawania programów radiowych
i telewizyjnych. Firma jest doświadczonym eksporterem i poszukuje dystrybutorów, którzy
mają dobre umiejętności negocjowania ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi w Europie,
ze szczególnym naciskiem na Portugalię, Hiszpanię, Francję i Włochy.
Izraelska firma produkuje wysokiej jakości materace i wyroby piankowe dla hoteli, wojska,
szpitali, domów opieki, jak również materace dziecięce i wkładki do łóżeczek. Firma
poszukuje dystrybutorów w Afryce na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Francuskie MŚP specjalizujące się w produkcji akcesoriów dla psów myśliwskich, kamizelek
ochronnych, obroży i smyczy poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów /
agentów) do dystrybucji i reprezentowania swoich produktów na rynku UE.
Bułgarska firma konsultingowa ds. środowiska morskiego z ponad 10-letnim
doświadczeniem w planowaniu, badaniach i doradztwie inżynieryjnym i morskim w
dziedzinie ekologii i inżynierii oferuje inżynierom, inżynierom morskim i konsultantom
środowiskowym usługi naukowe jako podwykonawca lub na podstawie umowy o
świadczenie usług. Zakres świadczonych usług jest zwykle wymagany przez porty i władze
portowe, budownictwo, akwakulturę i branże ochrony przyrody.
Chińska firma zajmująca się dostawami energii koncentrująca się na badaniach i rozwoju
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oraz produkcji lamp przeszkodowych lotniczych poszukuje możliwości sprzedaży na rynku
europejskim. Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się za pośrednictwem umowy
dystrybucyjnej.
Tureckie MŚP specjalizuje się w modelowaniu dynamicznym, symulacji i opracowywaniu
systemów sterowania dla zastosowań lotniczych i ma duże doświadczenie w zakresie
wiropłatów, silników turbinowych i turbin wiatrowych. Firma świadczy usługi dla
wbudowanych systemów sterowania, takich jak jednostki sterujące silnika, autopiloty do
UAV itp. Firma jest zainteresowana umowami na tworzenie modeli dynamicznych dla
producentów symulatorów na podstawie umów serwisowych.
Słoweńska firma produkująca zdrową, wysokiej jakości ręcznie robioną granolę poszukuje
godnych zaufania dostawców wysokiej jakości składników do produkcji granoli. Firma
poszukuje dystrybutorów z branży spożywczej.
Szwedzka firma produkuje sproszkowane jagody, naturalne soki oraz inne rodzaje zdrowej
żywności. Firma poszukuje dystrybutorów na terenie Finlandii, Wielkiej Brytanii, Polski,
Holandii i Niemiec. Potencjalny partner powinien mieć szeroką grupę klientów z sektora
wellness - SPA, centra fitnessu, apteki, sklepy kosmetyczne, sprzedawców żywności itp.
Posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku holenderska firma, będąca europejskim
liderem w sprzedaży win i kawy on-line chce rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki.
Firma poszukuje partnerów (dystrybutorów, agentów handlowych) z Europy, Ameryki
Północnej i Azji.
Włoska firma, założona w 1913 roku, oferująca konserwy mięsne i rybne poszukuje
zagranicznych dystrybutorów. Wszystkie produkty pochodzą z Włoch i są produkowane z
tuńczyków. Dzięki położeniu nacisku na jakość oraz łączenie nowych technologii z
tradycyjnymi, firma gwarantuje wysoką jakość swoich, popularnych na włoskim rynku,
produktów.
Węgierska firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji mrożonych ciast (serniki,
tiramisu, jabłeczniki) i tortellini/ravioli poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w
krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw oraz oferuje usługi produkcyjne.
Belgijska firma działa w segmencie suplementów diety dla dzieci i dorosłych. Współpracuje
z laboratoriami w Niemczech, Francji i Belgii, które produkują dla niej wyroby. Firma
poszukuje dystrybutorów.
Brazylijska firma z siedzibą w stanie Minas Gerais, producent piw rzemieślniczych,
poszukuje dystrybutorów na europejskim rynku. Firma prowadzi już sprzedaż w Portugalii i
we Francji.
Serbska firma opracowała szereg produktów opartych na certyfikowanych ekologicznych
składnikach żywności (owoce, warzywa, produkty mleczne, zboża i miód), których celem
jest minimalizowanie problemów zdrowotnych spowodowanych współczesnym trybem
życia i dietą. Ich podejście opiera się na naturalnych składnikach o sprawdzonym
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pochodzeniu. Firma szuka podobnych do siebie firm w krajach UE w celu zawarcia umów
finansowych dotyczących inwestowania w sprzedaż.
Turecka firma specjalizuje się w produkcji lokalnego przysmaku lokum (baton z orzechami)
poszukuje dystrybutorów do rozszerzenia sieci sprzedaży za granicą.
Włoska winnica z regionu Emilia-Romagna poszukuje dystrybutora swoich czerwonych i
białych win. Firma ma mały wolumen produkcji, ale może oferować różnorodne wina.
Firma zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z partnerem
wyspecjalizowanym w sektorze winiarskim.
Włoska firma z czterdziestoletnim doświadczeniem w sprzedaży hurtowej mrożonych
produktów pakowanych poszukuje zagranicznych dostawców mrożonych typowych
lokalnych produktów żywnościowych, takich jak produkty rybne, warzywa, ziemniaki,
grzyby i mięso. Celem zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych jest stworzenie
bardziej bezpośredniego rynku, będącego wynikiem współpracy między producentami
zagranicznymi, w tym małymi przedsiębiorstwami, a włoską siecią sprzedaży.
Brytyjska firma jest firmą handlową z międzynarodową działalnością i globalną siecią
partnerów. Firma posiada zespół ds. marketingu i sprzedaży z wieloletnim doświadczeniem
w branży fast food w Wielkiej Brytanii z ugruntowaną siecią klientów składającą się z
lokalnych, brytyjskich importerów i dystrybutorów włoskiej żywności konsumenckiej. Aby
rozszerzyć swój łańcuch dostaw i wypełnić zobowiązania związane z zamówieniem, firma
poszukuje włoskich dostawców żywności i napojów na podstawie umowy agencyjnej.
Włoska firma produkuje tradycyjne ciasto Panettone oparte na oryginalnej recepturze
swojej historycznej marki rodzinnej wydanej w 1768 roku. Poszukuje lokalnych partnerów
handlowych i dystrybutorów: importerów, agentów i hurtowników, dostawców sieci
handlowych, sieci HoReCa i grup zakupowych w sektorach żywności dla smakoszy,
delikatesów, specjalistycznych sklepów spożywczych i winiarskich, a także luksusowych
sklepów. Wyłączna dystrybucja jest również dostępna.
Peruwiańska firma produkuje żywność z surowcami pochodzącymi z lokalnych
społeczności, z upraw ekologicznych na urodzajnych i obfitych ziemiach. Firma produkuje
odwodnione, dżemy, syropy, proszki i nektary. Ponadto zakład przetwórczy posiada
certyfikat bezpieczeństwa HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Firma
poszukuje dystrybutorów w Europie, którzy poszukują nowych i egzotycznych smaków i
zdrowych składników.
Turecka firma spożywcza specjalizująca się w dżemie, chałwach, kremie z orzechów
laskowych z kakao i olejem sezamowym poszukuje dystrybutorów, aby sprzedawać swoje
produkty w krajach sieci, poszukuje sprzedawców detalicznych i sieci sklepów
spożywczych.
Firma już zaangażowała się w działalność ponadnarodową.
Cypryjska firma, zajmująca się eksportem sera halloumi, poszukuje partnerów
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biznesowych z Wielkiej Brytanii i innych krajów UE w ramach umów pośrednictwa
handlowego i świadczenia usług dystrybucji. Potencjalni pośrednicy i dystrybutorzy
powinni reprezentować i sprzedawać sery halloumi w swoich krajach.
Rosyjska firma specjalizująca się w szerokiej gamie produktów rolno-spożywczych i
spożywczych poszukuje pośredników handlowych za granicą, by nawiązać współpracę w
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Ukraińska firma produkuje różne rodzaje miodu, miód z naturalnymi sokami i ekstraktami,
miód kremowy. Przedsiębiorstwo poszukuje importerów, dystrybutorów, agentów
działających na rynku spożywczym w UE, by nawiązać współpracę na podstawie umów
świadczenia usług dystrybucji. Firma oferuje również produkcję pod własną marką na
podstawie umów produkcyjnych.
Brazylijska firma, będąca doświadczonym producentem i eksporterem herbatników,
działająca od ponad 30 lat w stanie Minas Gerais, poszukuje partnerów do komercjalizacji
w Stanach Zjednoczonych i Europie. Firma oferuje szeroki wybór herbatników, w tym
bezglutenowych i pozbawionych laktozy.
Francuska firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w celu eliminowania odpadów
wytwarzanych przez firmy i od klientów indywidualnych. Aby skomercjalizować wywóz
odpadów spożywczych, który odprowadza zmielone odpady do kompostownika, firma
poszukuje umów agencyjnych i dystrybucyjnych w Europie i innych krajach
międzynarodowych.
Rumuńska wytwórnia win produkująca szeroką gamę nagradzanych win, w tym:
czerwonych, białych i różowych, z oznaczeniem geograficznym, wykonanych z rumuńskich i
międzynarodowych odmian winogron, poszukuje międzynarodowych partnerów w celu
zawarcia umów dystrybucyjnych i umów agencyjnych.
Słoweński producent wysokiej jakości, zdrowych i ręcznie robionych granoli, batoników
musli i ciastek na bazie granoli poszukuje małych butików i sklepów internetowych w UE i
poza nią w celu dystrybucji swoich produktów.
Azorska Spółdzielnia wykorzystuje lokalne rolnictwo do produkcji swoich produktów:
biszkoptów, dżemów i likierów, które są pozbawione sztucznych aromatów i
konserwantów. Firma poszukuje pośredników handlowych, którzy pomogą jej wejść na
nowe rynki.
Belgijska spółdzielnia oferuje pyszne belgijskie produkty spożywcze, które są wytwarzane z
tradycyjnych składników odżywczych i smakują jak domowe. Firma oferuje szeroką gamę
luksusowych produktów spożywczych, takich jak ciastka, słodycze, dżemy, pierniki czy
musztardy.
Turecka firma zajmująca się produkcją i butelkowaniem naturalnej wody źródlanej własnej
marki poszukuje partnerów w innych krajach do współpracy w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
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Słoweńska firma zajmująca się produkcją napojów spirytusowych, likierów, syropów
owocowych i win aromatyzowanych poszukuje dystrybutorów do dystrybucji swoich
produktów w innych krajach.
Koreańskie MŚP opracowało wielokanałowe narzędzie (program) do miksowania dźwięku
dla transmisji multimedialnych audio UHD (Ultra High Definition). Dostarcza przyjazne dla
użytkownika interfejsy, zwiększające produktywność producentów dźwięku. Dzięki funkcji
dwuusznego monitorowania wielokanałowe miksy mogą być monitorowane tylko z
użyciem słuchawek bez podłączania głośników. Firma chce oferować ten program poprzez
umowy agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.
Brazylijska firma w fazie szybkiego rozwoju, detalista specjalizujący się w rozwiązaniach
zwalczania szkodników miejskich, poszukuje europejskich producentów lamp UV-A o mocy
2x15 watów do wychwytywania owadów .
Włoska firma specjalizuje się w handlu komponentami elektrycznymi,
elektromechanicznymi i elektronicznymi; dostarcza kable elektryczne, materiały do
lutowania, maszyny, przekaźniki i przełączniki oraz inne specyficzne produkty dla rynku
motoryzacyjnego i pojazdów przemysłowych. Firma poszukuje firm produkcyjnych do
dystrybucji swoich produktów we Włoszech za pośrednictwem umowy agencyjnej i / lub
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Firma z Zachodniej Ukrainy z wieloletnim doświadczeniem w produkcji ceramicznych
izolatorów do grzejników elektrycznych i urządzeń cieplnych poszukuje umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego,
jako główna działalność, została założona w 2004 roku. Zajmuje się inteligentnym sprzętem
gospodarstwa domowego, inteligentnym domem, przemysłem sztucznej inteligencji,
zieloną biotechnologią, platformą usług technologii internetowej, platforma inkubacyjną
dla małych i średnich przedsiębiorstw , inwestycjami finansowymi itp. W przypadku
domowych urządzeń elektrycznych firma chce zaoferować handlową dystrybucję
europejskim kooperantom
Ta portugalska firma jest projektantem i producentem bardzo innowacyjnego produktu
mającego na celu zrewolucjonizowanie użytkowania i interakcji z telewizją poprzez nowy
paradygmat interaktywności i personalizacji treści telewizyjnych. Obecnie zamierza
rozszerzyć swoją sprzedaż poprzez zwiększenie swojej sieci dystrybucji na całym świecie
poprzez umowy dystrybucyjne lub umowy agencyjne. Firma jest również otwarta na
umowy produkcyjne z firmami wymagającymi indywidualnej obsługi.
Bośniacka firma zajmująca się projektowaniem, usługami inżynierskimi oraz budową
instalacji elektrycznych i dla przemysłu przetwórczego, kupująca i instalująca odpowiednie
urządzenia poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą na swoich rynkach
lokalnych i gotowych do zaangażowania się we wspólne projekty budowy fabryk. Firma
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oferuje usługi produkcyjne, poszukuje dystrybutorów oraz możliwości zawiązania spółki
joint venture.
Brytyjska firma zajmująca się bezpieczeństwem przeciwpożarowym poszukuje
międzynarodowych partnerów do przyłączenia się do istniejącej globalnej sieci w celu
produkcji ognioodpornych przewodów w ramach umowy produkcyjnej lub licencyjnej.
Kraje docelowe: między innymi USA, Niemcy, Malta, Austria i Turcja
Niemiecka firma zajmująca się gospodarką odpadami przetwarza wzmocnione włóknem
tworzywa sztuczne (FRP/FRC) z używanych łopat wirników i innych gałęzi przemysłu.
Recykling w 100% realizowany jest poprzez profesjonalną utylizację. Odpady FRP są
przetwarzane na wysokiej jakości substytut paliwa. Usługa skierowana jest do
przetwórców lub producentów, którzy poszukują rozwiązań w zakresie recyklingu swoich
odpadów. Klient poszukuje współpracy w ramach umowy produkcyjnej na odbiór
odpadów FRP lub oferuje tę metodę w ramach umowy licencyjnej.
Rumuńska firma informatyczno-komunikacyjna opracowała szereg systemów
środowiskowych do monitorowania jakości powietrza. Ich innowacyjne rozwiązania
znacznie przyczyniają się do zdrowszego środowiska, monitorując jakość powietrza w
pomieszczeniach i na zewnątrz. Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli
handlowych z sektora ochrony środowiska.
Grecka firma projektująca i ręcznie produkująca nagradzane, luksusowe damskie buty z
włoskiej skóry oraz produkująca części do butów (kopyta szewskie, obcasy) poszukuje
podwykonawców zainteresowanych produkcją projektowanych przez grecką firmę butów i
części.
Ukraińska firma, reprezentująca niemieckiego producenta wyrobów ze skóry, mającego
fabrykę w regionie zakarpackim, oferuje wysokiej jakości portmonetki, portfele, akcesoria
podróżne. Firma jest w stanie produkować do 6000 sztuk miesięcznie, a jej wyroby są
sprzedawane w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Firma oferuje usługi produkcyjne.
Grecki nagradzany projektant i producent luksusowych butów damskich oferuje ręcznie
wykończane obuwie z włoskich skór i części (kopyta, obcasy itp.), uznawane za
komfortowe i anatomiczne. Firma poszukuje umowy usług dystrybucyjnych z
profesjonalnymi sklepami/ sieciami i/lub dystrybutorami obsługującymi sprzedawców na
rynku obuwniczym.
Holenderskie studio marek własnych dostarcza wskazówek dla holenderskich marek
odzieżowych, aby uczynić ich marki zrównoważonymi, wzmocnić pozycję ludzi i naszej
planety poprzez ulepszenie i uproszczenie bardziej przyjaznej dla środowiska i uczciwej
produkcji mody. Aby połączyć swoje etykiety z certyfikowanymi producentami, poszukują
oni producentów odzieży z siedzibą w Portugalii, Polsce, Bułgarii, Rumunii i Turcji na
podstawie umowy produkcyjnej.
Niemiecka firma produkująca odzież termoochronną poszukuje kontraktowego zakładu
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produkcyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Potencjalny partner musi specjalizować
się w szyciu rękawiczek i posiadać maszyny do szycia w skórze. Oferowana jest umowa
produkcyjna.
Firma ma siedzibę w Holandii i specjalizuje się w projektowaniu tekstyliów kobiecych,
takich jak sukienki, spódnice, bluzki i spodnie, i poszukuje producentów dla swojej gamy
BRNL20180530001
odzieży. W związku z tym MŚP poszukuje fabryk, z którymi mogłyby zawrzeć umowę
produkcyjną.
Klient jest nowym irlandzkim luksusowym projektantem ubrań dziecięcych, który
poszukuje producenta odzieży, przestrzegającego wysokich standardów wykończenia w
celu ustanowienia długoterminowych relacji dotyczących umowy produkcyjnej. Idealnym
BRIE20170725001
partnerem byłby producent gotowych kaszmirowych / bawełnianych kardiganów, bluz,
swetrów i rajstop, które można wyprodukować pod nową marką lub dodać do nich
wykończenia.
To brytyjskie MŚP jest niszową marką modową, zapewniającą stylowe obuwie zdrowotne
dla osób z płaskimi nogami lub z objawami powięzi podeszwowych. Firma poszukuje
BRUK20180620002
europejskiego partnerstwa na poziomie prototypu, które może przejść do umowy
produkcyjnej.
Chińska platforma e-commerce wybiera najlepsze produkty z całego świata dla chińskich
klientów. W oparciu o plan ekspansji kategorii produktów, firma szuka dostawców biżuterii
BRCN20180710001 kryształowej z rynku europejskiego. Chińska firma chce prowadzić współpracę OEM
(Original Equipment Manufacturing) z potencjalnymi europejskimi producentami biżuterii
kryształowej. Potencjalna współpraca byłaby oparta na umowie produkcyjnej.
Portugalskie MŚP projektuje, rozwija i wdraża urządzenia medyczne. Jeden z głównych
produktów potrzebuje nowej torby do pakowania produktów końcowych. Poszukiwany
partner powinien mieć możliwość wyprodukowania worków do transportu sprzętu i musi
BRPT20180629001
pokazać przykłady wcześniej wyprodukowanych produktów, takich jak torby, plecaki lub
inne. Głównym celem jest znalezienie partnera, który zapewni dostarczenie określonego
rozwiązania z perspektywy podwykonawstwa (umowa produkcyjna).
Holenderska firma wprowadziła europejską markę odzieżową do uprawiania aktywności
sportowych związanych z wodą i wkrótce wprowadzi pierwszą kolekcję własnych
zaprojektowanych i opracowanych artykułów. Firma poszukuje obecnie producentów
BRNL20180703001
tkanin neoprenowych. Firma poszukuje potencjalnych partnerów, którzy mogą
produkować i wykonywać na zamówienie odzież neoprenową zgodnie z umową
produkcyjną.
Brazylijska firma produkująca współczesną biżuterię poszukuje agentów handlowych i
dystrybutorów zainteresowanych reprezentacją i dystrybucją swoich produktów na rynku
BOBR20180521005 europejskim, a także na całym świecie. Prace są autorskie, opracowane przez projektanta i
dyrektora marki, produkowane na małą skalę w jej własnym studio, wykorzystujące lokalną
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siłę roboczą i certyfikowane materiały. Biżuteria wykonana jest ze złota lub srebra.
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Ukraińska firma odzieżowa poszukuje międzynarodowych partnerów, importerów,
agentów sprzedaży, a także oferuje swoje usługi w zakresie szycia odzieży dla pracy i
wypoczynku o europejskiej jakości. Firma jest zainteresowana umowami na produkcję lub
dystrybucję z partnerami z dowolnego kraju Unii Europejskiej.
Słoweńska mała firma, z ponad 60-letnią tradycją rodzinną, produkuje wysokiej jakości
odzież ochronną (rękawiczki, spodnie, kurtki, fartuchy, płaszcze) z materiałów
spełniających normy EN407 i EN388 i nadaje się do takich branż jak spawanie,
odlewnictwo, budowa i inne. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych do dystrybucji
swoich produktów na rynkach UE i oferuje umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Niewielka włoska firma rodzinna, z siedzibą w Neapolu, specjalizuje się w produkcji obuwia
męskiego. Firma chce eksportować i poszukuje dystrybutorów z kontaktami do sklepów
sieciowych i sprzedawców detalicznych.
Ukraiński producent mody oferuje odzież damską: sukienki na co dzień, suknie
wieczorowe, koktajlowe, spódnice, spodnie, bluzki, kurtki, kardigany, płaszcze. Firma
posiada własny znak towarowy. Oferowana odzież wyróżnia się wysoką jakością. Ukraiński
producent poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i pośrednictwa
handlowego z partnerami z UE oraz jest gotowy do współpracy z firmami, które będą
zainteresowane rozwojem sieci detalicznej w oparciu o franczyzę.
Słoweńska firma rodzinna produkuje i dystrybuuje odzież i inne wyroby tekstylne od 1993
roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, w
szczególności wysokiej jakości bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej. Firma jest już obecna
na rynkach zagranicznych, jednak chciałaby sprzedawać swoje produkty również w Austrii,
Niemczech i Chorwacji. Producent poszukuje rzetelnych dystrybutorów.
Rumuńska firma specjalizuje się w fabrykacji ręcznie wytwarzanej galanterii skórzanej
produkowanej w małych seriach. Firma jest zainteresowana znalezieniem
międzynarodowych partnerów biznesowych w zakresie współpracy przy dystrybucji swoich
produktów lub zawieraniu umów produkcyjnych.
Założona w 2017 roku firma logistyczna z Singapuru oferuje usługi logistyczne i
dystrybucyjne w Indiach dla europejskich firm, z wykorzystaniem sieć stref wolnego handlu
(FTWZ). Firma oferuje również rozwiązania logistyczne, np. obsługa towarów,
magazynowanie, usuwanie i załadunek (kontener - ciężarówka), przepakowywanie,
montaż, komisjonowanie, dokumentacja, wysyłka, spedycja i przetwarzanie zamówień.
Poszukuje partnerów do współpracy na w ramach umowy na świadczenie usług.
Bułgarska firma z ponad 25 letnim doświadczeniem w logistyce oferuje usługi
międzynarodowego transportu drogowego, morskiego i powietrznego towarów
bezpiecznych i niebezpiecznych na całym świecie. Firma poszukuje partnerów do zawarcia
umów usługowych i podwykonawstwa.
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Węgierska firma działająca w dziedzinie transportu kolejowego oferuje swoje kompletne
usługi dla partnerów międzynarodowych, którzy mają duże ilości towarów do transportu
na terenie Europy. Oczekiwane rodzaje partnerstwa to usługi lub umowa o
podwykonawstwo.
Włoska firma, działająca w branży transportowej i przemysłowej 4.0, posiada
multidyscyplinarny zespół z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie dostarczania
cyfrowej fabryki i wirtualnej produkcji. Proponuje swoje usługi w ramach umowy o
świadczenie usług.
Brytyjskie MŚP oferuje inżynierów łącznikowych, którzy pomagają firmom z branży
motoryzacyjnej w rozwiązywaniu problemów jakościowych, inżynieryjnych lub
logistycznych. MŚP szczególnie stara się współpracować z firmami, które dostarczają części
i akcesoria, takie jak wyposażenie wnętrz, sprzęt audio i satelitarny, które nie dysponują
zasobami pozwalającymi na posiadanie tych funkcji logistycznych i inżynieryjnych we
własnym zakresie. Przewiduje się, że partnerstwa przyjmą formę umów o świadczenie
usług lub umów agencyjnych
Chińska firma specjalizuje się w badaniach i rozwoju opon oraz ich produkcji. Ich głównymi
produktami są najwyższej jakości opony do samochodów osobowych i opony do
ciężarówek ze stalowymi poprzeczkami. Produkty firmy znajdują się na rynku zagranicznym
od dziesięciu lat i obecnie eksportuje ona do 67 krajów na całym świecie. Aby
kontynuować ekspansję swojej działalności, firma poszukuje dystrybutorów na rynku UE
dla swoich produktów. Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się za pośrednictwem
umowy dystrybucyjnej.
Grupa hoteli z Bośni i Hercegowiny szuka partnerów - m.in. agencji i organizatorów
wycieczek - zainteresowanych współpracą opierającą się na wysyłaniu turystów i / lub grup
turystów na zasadzie prowizji w ramach umowy o świadczenie usług.
Rumuńska firma działająca jako agencja turystyczna jest zainteresowana identyfikacją
nowych międzynarodowych partnerów biznesowych, agencji turystycznych, które chcą
dodać Rumunię jako miejsce podróży do swojego portfela. Współpraca ze
zidentyfikowanymi partnerami będzie oparta na umowach o świadczenie usług.
Rumuńska firma specjalizuje się w wytwarzaniu szerokiej gamy produktów poprzez
przetwarzanie aluminium i stali. Jej produkty są wykorzystywane w różnych dziedzinach
działalności, takich jak przemysł motoryzacyjny i budowlany. Firma poszukuje
międzynarodowych partnerów biznesowych do zawierania umów produkcyjnych.
Chorwacka firma specjalizująca się w opracowywaniu i stosowaniu technologii
kompozytowych dla statków poszukuje partnerów do reprezentowania ich na rynkach
zagranicznych za pośrednictwem umowy agencyjnej i umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Firma oferuje również umowę o podwykonawstwo i usługi.
Słowacka firma zorientowana na produkcję tarcz do cięcia, szlifowania lameli i diamentów
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oraz nadających się do obróbki metalu i stali nierdzewnej, poszukuje agentów handlowych
i dystrybutorów z Unii Europejskiej.
Słoweński producent płytek drukowanych (PCB) oferuje niezawodne i wysokiej jakości
szybkie prototypowanie (24h-jednostronne i dwustronne, 48-godzinne wielowarstwowe)
BOSI20180613001 oraz produkcję PCB w małych seriach lub produkcję seryjną w ramach umowy na
produkcję lub outsourcing. Firma posiada certyfikat jakości (ISO 9001), jest elastycznym i
szybkim dostawcą PCB w porównaniu do innych konkurentów.
Serbska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji ręcznie robionych elementów
żelaznych, takich jak bramy, ogrodzenia, balustrady, meble, ozdobne kraty, a także okna,
drzwi, panele drzwiowe, żaluzje, przeszklenia, fasady, rolety i ekrany owadów. Firma
poszukuje partnerów zainteresowanych umową usługową, umową produkcyjną i
BORS20180130001
podwykonawstwem dla partnerów ze wszystkich krajów UE i regionu Europy PołudniowoWschodniej (Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii i Grecja).
Włoska firma, lider branży tekstylnej od 1950 roku, specjalizująca się w produkcji,
dystrybucji, imporcie / eksporcie wyrobów włókienniczych poszukuje dystrybutorów i
BOIT20180608001
agentów za granicą. Firma poszukuje umowy o pośrednictwo handlowe i umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Ambitna rumuńska firma, świadcząca usługi dla branży obuwniczej, ma dobre kontakty z
markami modowymi, które zdecydowały się na podwykonawstwo w celu stworzenia
butów o złożonych projektach. Firma jest bardzo zaangażowana w dostarczanie najwyższej
BORO20180612001
jakości usług i jest pasjonatem opracowywania nowych produktów, dlatego zdecydowała
się rozwijać w sektorze obuwia dziecięcego. W tym kontekście firma chciałaby zawrzeć
umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Fińska firma opracowała innowacyjny i ekonomiczny sposób przekształcania każdej zwykłej
przestrzeni w interaktywne doświadczenie. Rozwiązania firmy są idealne na imprezy,
wystawy i do zastosowania w instalacjach, parkach rozrywki i wystawach publicznych.
BOFI20180615001
Firma poszukuje doświadczonych producentów, którzy zastosują rozwiązania firmy,
zapewniając innowacyjne i interaktywne doświadczenia swoim klientom. Współpraca
miałaby formę umowy o świadczenie usług lub umowy o podwykonawstwo.
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